
2014 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

BŘEZEN  

O čem jednal seniorátní výbor? 

SV doporučil pro práci v Poradním odboru evangelizačním a misij-

ním tyto bratry a sestru: Jaroslava Malého ze Zlína, Jana Davida staršího 

ze Vsetína, Horního sboru, Milana Michalíka z Hošťálkové, Evu Dermíš-

kovou z Javorníka, Václava Fuksu z Valašského Meziříčí a Pavla Popov-

ského z Hodonína.  

Jednal o situacích ve sborech - instalace farářky M. Jenčové z Liptá-

lu domluvena na 23.3.2014 v 15 hodin.  

SV schválil všechny potřebné dokumenty k opakované volbě farář-

ky Jany Kadlecové a pověřil vedením volby sestru Radmilu Včelnou.  

SV pověřil provedením vizitace v Huslenkách dne 16.3. seniora Pi-

voňku a Světlanu Greplovou.  

Členové SV hovořili se zástupci SOMu o situaci mládeží v seniorátu. 

SV se rozhodl pozvat k rozhovoru i organizátory vzdělávání pro mládež. 

SV pověřil setkáním s K. Othovou, ředitelkou hospice Citadela seniora 
Pivoňku, jeho náměstka Ivana Ryšavého a Pavla Trusinu. 

Členové SV jednali o situaci v Sola Gratia. 

SV jmenoval Michala Vogla předsedou komise, která má jako další 

členy Martu Doubravovou, Světlanu Greplovou a Richarda Polomíka. Do 

příští schůze SV komise nastíní základní koncepci prezentace seniorátu 

na synodu ve Vsetíně.  

Pokračování na druhé straně 

Členové seniorátního výboru a další faráři a farářky seniorátu při instalaci 

Úkoly pro nejbližší období 

 
1) Oslovené sbory mají do 3.3. odpo-
vědět seniorovi ohledně ubytování 
synodálů. 
 

2) První neděli postní 9.3. bude sbírka 
na církevní tisk. 
 

3) Vyplňte, prosíme, evidenční dotaz-
níky sborů na evangnet.cz. Termín je 
do konce března. 
 

4) Do konce března také mají proběh-
nout výroční sborová shromáždění. 
Materiály a zprávy zašlete seniorovi 
do 14 dnů od konání shromáždění. 
 

5) Do konce března je třeba podat 
daňová přiznání. 
 

6) Nápady, co by měla obsahovat pre-
zentace seniorátu na synodu ve Vsetí-
ně, pošlete do 14.3. elektronicky na 
adresu: michal.vogl@evangnet.cz 
 

7) Do 24.3. předejte seniorovi seznam 
zesnulých pracovníků církve (kazatelů 
ve výslužbě, manželek kazatelů, členů 
a členek staršovstev a dalších církev-
ních pracovníků). 
 

7) Do konce dubna je třeba podat žá-
dosti o dary JJ. Vyplněné žádosti zašle-
te Vladimíru Buzkovi (Jabloňová 1048, 
755 01 Vsetín). 



SVÁTOST 

Chléb a víno 

v ruce sevřené 

služebníkem tvým 

 

Smím, Pane, 

rozevřít dlaně a pít? 

 

Tajemstvím v církvi, 

jež hledá v tichu. 

 

Smím osloven žít? 

Sejmout pýchu? 
 

(Miloš Vavrečka ze sbírky „Otevřeno, prosím“) 

SV pověřil prací na odeslání sumarizace výstupů z dotazníků 
k samofinancování a budoucnosti sborů Petra Pivoňku, Ivana Ryša-
vého a Daniela Tymonka. Jako nejčastější model výběru personální-
ho fondu se objevil model C (12x), stejně hlasů získaly modely D a E 
(po 5) a model B získal 1 hlas. Většina sborů je pro samostatnost 
s vlastním kazatelem na plný úvazek — varianta M1 (17x).    

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 18. března na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 

Zlín. Zasedání se uskuteční 24.3. od 16.45 hodin. 

Příští pastorálka bude 10.3. od 9 hodin ve Vsetíně, Dolním sbo-

ru. Hlavní program bude mít Petr Gallus na systematicko-teologické 

téma. 

Minule strhujícím způ-

sobem přednášel Jan 

Roskovec o Ježíši podle 

Janova evangelia. Příští 

rok by měl vyjít jeho vý-

klad této biblické knihy. 

Vedle přednášejícího 

sedí nová farářka v Lip-

tále, Mária Jenčová.  

 

Středisko Diakonie Cesta v Uherském Hradišti zve na Klobou-

kový bál, který se uskuteční v sobotu 29.3. od 19.30 hodin v sále 

Reduty. Připraven je pestrý program a bohatá tombola. Výtěžek ple-

su poslouží samozřejmě pro rozvoj střediska. 

S přáním Božího požehnání 

Seniorátní výbor VMS 

 

 

Instalace seniorátního výboru 

V neděli 9.2. v 15 hodin pověřil náměstek synod-
ního seniora Pavel Kašpar nově zvolené členy a 
náhradníky seniorátního výboru Východomorav-
ského seniorátu z řad farářů. Kázáním posloužil 
bratr Kašpar i nově instalovaný senior Petr Pivoň-
ka. Hudební složku shromáždění měl na starosti 
celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Poděko-
vání patří též sboru ve Zlíně za perfektní zázemí. 

Srdečně zveme všechny 
zájemce k přednášce na 

téma: 

Islám 
Přednášející: 

ThDr. Jindřich Slabý 

Kdy a kde: 

27. dubna od 14 hodin 

ve sborovém domě 
v Jablůnce. 

 

Vladislav Geryk, kurátor 

Kontakty 

seniorátní výbor Východomoravského 
seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 

Zlín  
 

senior: 
Petr Pivoňka, petrpivonka@volny.cz, 

tel. 739 244 720 
  

seniorátní kurátor: 
Vladimír Buzek, vbuzek@tiscali.cz, 

tel. 774 852 687  
 

sen. účetní: 
Naďa Vybíralová, Velká Lhota 44, 757 01 

Valašské Meziříčí  
e-mail: nd.vybiralovi@seznam.cz, mo-

bil: 607 877 693, tel. 571 610 456  


